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Een kunstgebit



´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf 
de start van onze praktijk in 2000 onze leus. 
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en 
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking 
hebben we ons in verschillende tandheelkundige 
behandelingen kunnen specialiseren. 
Zo hebben we ons ook gespecialiseerd in de 
prothetiek en kunt u voor kronen, bruggen, een 
kunst 
gebit of elementen op uw implantaten terecht op 
uw ´vertrouwde adres´.
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom 
informeren we u niet alleen persoonlijk maar 
ook via onze folders. In deze folder geven we 
informatie over het kunstgebit.

Van eigen tanden en kiezen naar een 
kunstgebit
Samen met uw tandarts heeft u een belangrijk 
besluit genomen, u krijgt een kunstgebit. Dat 
betekent voor u een hele verandering! In deze 
folder leggen we uit hoe alles in zijn werk gaat en 
wat u kunt verwachten. Zo kunt u zich zo goed 
mogelijk voorbereiden op uw nieuwe gebit.

Het maken van een kunstgebit
Voordat uw tanden en kiezen worden getrokken, 
maken we een afdruk van uw kaak. Hiervoor 
krijgt u een soort papje in uw mond dat hard 
wordt. De afdruk van uw gebit is de basis voor uw 
kunstgebit. Misschien bevalt de kleur, de stand of 
de vorm van uw eigen tanden u niet helemaal? 
Maak uw wensen kenbaar! Bij uw kunstgebit 
kunnen we daar namelijk iets aan doen.

Het trekken van tanden en kiezen
Meestal gebeurt het trekken van uw tanden en kiezen 
niet in één keer, dat is een nogal grote ingreep. 
Vaak worden eerst de kiezen getrokken en daarna 
uw tanden. Zo hoeft u niet zonder tanden te lopen. 
Tussen het trekken van de kiezen en de tanden zit 
wel een aantal weken. Zo krijgt het tandvlees de 
gelegenheid om te genezen en te herstellen. 
U zult het dus een tijdje zonder kiezen moeten doen. 
Met het eten is dat best een beetje behelpen. Als de 
wonden nog niet zijn genezen, kunt u het beste zacht 
voedsel eten.

Uw kunstgebit wordt direct geplaatst
Gelukkig hoeft u na het trekken van de laatste tanden 
niet zonder gebit te lopen. Het kunstgebit wordt 
namelijk onmiddellijk in de mond geplaatst als de 
laatste tanden zijn getrokken. Dit is misschien best 
een vreemd idee, maar u zult zien dat het gebit als 
een soort verband op de wonden zit.

De eerste dag
De eerste dag zal uw gebit nog niet lekker zitten. 
Toch is het belangrijk dat u uw kunstgebit niet uit 
uw mond haalt. Ook kunt u de eerste 24 uur beter 
niet spoelen. Ook zal het er vreemd uitzien als u in 
de spiegel kijkt. Er is immers heel wat in uw mond 
gebeurd! Na een paar dagen ziet het er al een stuk 
beter uit!

Wanneer uw nieuwe kunstgebit wordt geplaatst 
zullen we bespreken waar u verder op moet letten 
en wat u wel of niet moet doen. Ook krijgt u dan 
natuurlijk schriftelijke informatie mee waar dit 
allemaal in staat beschreven zodat u het thuis rustig 
nog eens na kunt lezen.


